สิ่งที่สงมาดวย 1
บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553

วันและเวลา

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น.

สถานที่ประชุม

หองบันยันบอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ อาคารไทยวา 2
เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

นายโฮ กวงปง ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่ประธานที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ทั้งนี้ นายโฮ กวงปง ยังดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารของบริษัท
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมจํานวน 58 ทาน นับจํานวนหุนได 128,139,956 หุน
คิดเปนรอยละ 76.88 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจํานวน 166,682,701 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
ประธานฯ กลาวเปดประชุม
เพื่อความสะดวกสําหรับทานผูถือหุน ประธานฯ ไดเชิญ นายสุรพล สุปรัชญา กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร แนะนํา
กรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไดเขารวมประชุม พรอมทั้ง นําเสนอวาระตางๆ ตั้งแตวาระที่ 1 จนถึงวาระ
ที่ 7 และทุกๆ วาระที่พึงมีตอที่ประชุมเปนภาษาไทย
นายสุรพล ไดแนะนํากรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไดเขารวมประชุม ดังนี้
กรรมการ
1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

2. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

3. นายอุดม วิชยาภัย

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

4. นายสุรพล สุปรัชญา

กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร

5. นายโฮ กวงจิง

กรรมการ และกรรมการผูจัดการ (บริการดานออกแบบ)

6. นายไมเคิล รามอน ไอลิ่ง

กรรมการ และกรรมการผูจัดการ

7. นายเอเรียล พี วีรา

กรรมการ
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8. นายเบอรโนลด โอลาฟ ชเรอเดอร

กรรมการ

9. นายสจวต เดวิด เรดดิ้ง

กรรมการ และผูอํานวยการฝายการเงินและบัญชี

ที่ปรึกษากฏหมาย
นายอัครพล พิเชษฐวณิชยโชค และทีมงานจากบริษัท อัลเลน แอนด โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งจะทําหนาที่ที่ปรึกษากฎหมาย
และตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง
ผูสอบบัญชี
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ผูสอบบัญชีของบริษัท
กอนที่จะนําเสนอวาระตางๆ นายสุรพล ไดขอใหเลขานุการบริษัทแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับ
การประชุมนี้
นางสาวศิริวรรณ สกุลคีรีวัฒน เลขานุการบริษัท แจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับการประชุมนี้ ดังนี้
1.

ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 กําหนดไววา ผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ หรือหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

2.

สําหรับผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะที่ไดรับมอบหมายใหออกเสียงลงคะแนนในหองประชุม ขอใหลงมติ
โดยใชบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระที่เกี่ยวของซึ่งไดแจกใหแลว ณ ชวงลงทะเบียน เพื่อออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระนั้นๆ
โดยทําเครื่องหมายถูกในชอง “อนุมัติ” “ไมอนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” ชองใดชองหนึ่งที่เลือก ทั้งนี้ เฉพาะกรณีคัสโตเดียน
โปรดระบุจํานวนคะแนนเสียงในแตละชองที่ประสงคจะลงคะแนน ลงชื่อดานลางของบัตรลงคะแนนเสียง และสงคืนใหกับ
เจาหนาที่ของบริษัท

3.

ผูรับมอบฉันทะที่ไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน โดยในหนังสือมอบฉันทะที่ถือมานั้นผูถือหุนไดออกเสียงลงคะแนนไวลวงหนา
ในทุกวาระกอนเริ่มการประชุมแลว ผูรับมอบฉันทะทานนั้นไมตองออกเสียงลงคะแนนในระหวางการประชุม เนื่องจากบริษัท
ไดเก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแตชวงลงทะเบียนแลว
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4.

ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ (ยกเวนกรณีผูลงทุนตางประเทศที่แตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปน
ผูรับฝากและดูแลหุน) ไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระได กลาวคือ ตองออกเสียงลงคะแนนดวยจํานวน
คะแนนเสียงทั้งหมดวา “อนุมัติ” หรือ “ไมอนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” เทานั้น ทั้งนี้ บริษัทจะไมนับการออกเสียงลงคะแนน
หากบัตรลงคะแนนเสียงไมสมบูรณหรือเปนโมฆะ เชน มิไดลงลายมือชื่อในฐานะผูออกเสียงลงคะแนน

5.

คัสโตเดียนที่ไดรับแตงตั้งโดยผูลงทุนในตางประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หรือแบงการออกเสียงลงคะแนน
ในแตละวาระได กลาวคือ สามารถแบงจํานวนคะแนนเสียงที่ “อนุมัติ” จํานวนคะแนนเสียงที่ “ไมอนุมัติ” และจํานวนคะแนน
เสียงที่ “งดออกเสียง” ได ทั้งนี้ บริษัทจะไมนับการออกเสียงลงคะแนนนั้น หากบัตรลงคะแนนเสียงไมสมบูรณหรือเปนโมฆะ
เชน มิไดลงลายมือชื่อในฐานะผูออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ ออกเสียงลงคะแนนเกินกวาคะแนนเสียงที่มีหรือที่ไดรับมอบ
ฉันทะ
ในการนับคะแนนเสียง จะนับจากบัตรลงคะแนนที่ไดสงคืนใหกับเจาหนาที่ของบริษัท หากผูถือหุนทานใดไมสงคืนบัตร
ลงคะแนน จะถือวาผูถือหุนทานนั้นไมประสงครวมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น และจะไมนับจํานวนเสียงของ
ผูถือหุนดังกลาวสําหรับการลงมติในวาระนั้นๆ

จากนั้น นายสุรพล ไดดําเนินการเสนอวาระตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552
นายสุรพล ไดนําเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ซึ่งไดสงสําเนาใหทาน
ผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือนัดประชุมแลว นายสุรพล แจงที่ประชุมวาคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอที่
ประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552
นายสุรพล ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถาม
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระนี้ ดังนี้
มติ

ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนรั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2552 โดยมี ร ายละเอี ย ดของผลการ
นับคะแนน ดังนี้
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ผลการนับคะแนน
y อนุมัติ
y ไมอนุมัติ

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
y งดออกเสียง

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง *
129,217,483
129,217,483

100.00%
0.00%
100.00%

1,500
129,218,983

หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับป 2552
นายสุรพล ไดเชิญ นายไมเคิล รามอน ไอลิ่ง กรรมการผูจัดการ รายงานกิจการของบริษัท สําหรับป 2552 ใหที่
ประชุมทราบ
นายไมเคิล ไดรายงานตอที่ประชุม ดังตอไปนี้
ป 2552 ที่เพิ่งสิ้นสุดไปไมนานนักนี้ นับไดวาเปนปที่ทาทายที่สุดในประวัติการดําเนินงานของลากูนา ภูเก็ตตลอด
ระยะเวลา 22 ปที่ผานมา ที่ตองเผชิญกับเหตุการณวิกฤตถึงสองครั้งที่กระทบลากูนา ภูเก็ตในชวงไตรมาสแรกของป
ซึ่งเปนไตรมาสที่มีความสําคัญมากของลากูนา ภูเก็ต เริ่มดวยเหตุการณชุมนุมประทวงทางการเมือง ซึ่งลุกลามถึง
การปดสนามบินภูเก็ตในเดือนกันยายน และสนามบินในกรุงเทพฯ ในชวงที่ตรงกับการเริ่มตนของฤดูกาลทองเที่ยว
ขาวการปดสนามบินที่เผยแพรไปทั่วโลก สงผลใหนักทองเที่ยวจํานวนมากยกเลิกการเดินทางมายังประเทศไทย และ
เปลี่ยนไปเลือกสถานที่พักผอนตากอากาศในประเทศอื่นๆ แทนที่จะเปนภูเก็ต
ไมเพียงเทานั้น ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกที่ดําเนินมาถึงจุดต่ําสุดในชวงกลางป 2552 ไดสงผลกระทบอยาง
รุนแรงตอการดําเนินธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย รวมทั้งสงผลกระทบตอกําลังซื้อของกลุมลูกคา
ในตลาดเปาหมายที่สําคัญของบริษัท ยอดการจองหองพักเพื่อการพักผอน และยอดการจองหองพักเพื่อการ
ประชุมและการพักผอนของบริษัทตางๆ ตลอดจนจํานวนนักลงทุนที่ซื้อบานหลังที่สองในภูเก็ต และกรุงเทพฯ ลดลง
เปนจํานวนมาก
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เหตุการณวิกฤตที่บริษัทตองเผชิญทั้งสองครั้งดังกลาวขางตน สงผลใหรายไดของโรงแรมในลากูนา ภูเก็ต ลดลง
รอยละ 17 เมื่อเทียบกับป 2551 และรอยละ 24 เมื่อเทียบกับป 2550 นอกจากนั้น ยอดขายอสังหาริมทรัพยในปที่
ผานมามีเพียง 9 หลังเทานั้น เมื่อเทียบกับที่เคยขายไดถึง 61 หลัง ในป 2551 และ 85 หลัง ในป 2550 ถึงแม
บริษัทจะมีรายไดลดลงอยางมาก แตบริษัทก็ยังคงสามารถทํากําไรสุทธิ 133 ลานบาท ถึงแมจะลดลงเมื่อเทียบกับป
กอนๆ ที่เคยสูงถึง 1,104 ลานบาท อยางไรก็ตาม การที่บริษัทสามารถประคับประคองใหรอดพนจากภาวะขาดทุน
ทามกลางสภาวการณที่เลวรายมาไดนี้ นับไดวาบริษัทประสบความสําเร็จเปนอยางมาก ซึ่งความสําเร็จดังกลาว
เกิดจากความสําเร็จในการดําเนินมาตรการการลดคาใชจายในทุกๆ ดานของทุกๆ บริษัทในกลุม ทําใหสามารถลด
คาใชจายไดเปนอยางมาก เมื่อตองเผชิญกับรายไดที่ลดลงดังกลาวขางตน
ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของพนักงานทุกคนในลากูนา ภูเก็ต ซึ่งถือเปนแบบฉบับเสมอมาในการรวมมือรวมใจ
ฟนฝาวิกฤตทั้งหลายในป 2552 ดวยความเขมแข็งและกลมเกลียว เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทสามารถลดตนทุน
และคาใชจายใหไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ทั้งนี้เพื่อใหบริษัทสามารถรักษาเงินสดไว รวมทั้งยังคงสามารถ
ทํากําไรได เมื่อบริษัทตองเผชิญกับจํานวนนักทองเที่ยวที่ลดลงอยางมากตามที่กลาวแลวขางตน บริษัทจึงไมมี
ทางเลือกและจําเปนตองใชมาตรการใหพนักงานทุกระดับชั้นของทุกๆ บริษัทในกลุม ลางานโดยไมไดรับเงินเดือน
ซึ่งปรากฏวาพนักงานทุกคนไดใหความรวมมืออยางเต็มที่ นอกจากนั้น บริษัทยังเลือกที่จะลดจํานวนพนักงานโดย
การไมวาจางพนักงานใหมเพื่อทดแทนพนักงานที่ลาออกไป แทนที่จะใชวิธีปลดพนักงานออกตามที่โรงแรมหลายๆ
แหงในประเทศไทยถือปฏิบัติ
เมื่อกาวเขาสูป 2553 ถึงแมจุดต่ําสุดของวิกฤตเศรษฐกิจโลกไดผานพนไปแลว และสภาวการณตางๆ กําลังฟนตัวดี
ขึ้น รวมทั้งธนาคารตางๆ ไดเริ่มทยอยปลอยสินเชื่ออีกครั้ง ฝายจั ดการก็ยังไมวางใจและยังคงมุงเนนที่จะเพิ่ม
ปริมาณเงินสดใหมีมากขึ้นและรักษาเงินสดไวตอไปในป 2553 นี้ จนกวาจะเกิดความเชื่อมั่นวาเศรษฐกิจและ
การเมืองอยูในภาวะที่มีเสถียรภาพ ทั้งนี้ บริษัทจําเปนตองรักษาสถานะทางการเงินใหมั่นคงและดํารงเงินสดไวให
อยูในระดับที่เพียงพอเพื่อที่จะสามารถรับมือกับภาวะตกต่ําทางธุรกิจอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้นในวงจรเศรษฐกิจที่
เปนอยูในปจจุบัน
และเพื่อใหสอดรับกับภารกิจหลักในการบริหารจัดการเงินสด บริษัทจึงไดเลื่อนกําหนดการขยายโครงการใหมๆ
ทั้งหมดออกไป ไดแก โครงการโรงแรมอังสนา ภูเก็ต โรงแรมเหงที่เจ็ดในบริเวณลากูนา ภูเก็ต โครงการขยายโรงแรม
ดุสิต ธานี ลากูนา ภูเก็ต โครงการขยายโรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต และโครงการปรับปรุงลากูนา ภูเก็ต กอลฟ คลับ
ทั้งนี้จนกวาบริษัทจะมั่นใจวาวิกฤตเศรษฐกิจโลกไดกลับเขาสูภาวะปกติแลว
นอกจากที่ภูเก็ตแลว โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ก็ไดรับการปรับปรุงตกแตงโดยการดัดแปลงชั้นอาคารสํานักงานเปน
หองพักแบบสวีท เซอรวิสอพารทเมนท และหองประชุมและจัดเลี้ยงซึ่งสําเร็จเปนที่เรียบรอยแลว ธุรกิจโรงแรม
ในกรุงเทพฯ มีการแขงขันสูงมาก เนื่องจากมีการเปดตัวของโรงแรมใหมๆ ในระดับเดียวกันกับโรงแรมของบริษัท
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รายละเอียดกิจการของบริษัทปรากฏในรายงานประจําป 2552
นัดประชุมแลว
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ที่ไดจัดสงใหทานผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือ

นายสุรพล ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถาม
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับป
2552
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี พรอมรายงานผูสอบบัญชี
นายสุ ร พล ได รายงานสรุ ป สาระสํ า คั ญ ของงบการเงิ น ของบริ ษัท สํา หรั บ ปสิ้ น สุด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2552
ซึ่งผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขตอที่ประชุม รวมทั้งไดวิเคราะหรายได และผลกําไรของกลุมบริษัท
นายสุรพล แจงใหที่ประชุมทราบวา งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธั น วาคม 2552 ของบริ ษั ท ได ผ า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย งและ
คณะกรรมการของบริษัท และไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามที่ปรากฎในสวน “งบการเงิน” ของ
รายงานประจํา ปที่ไ ดสงใหทานผูถือหุน ทุกทานพรอมหนังสือ นัดประชุมแลว คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร
นําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 พิจารณาอนุมัติวาระนี้
นายสุรพล ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังนี้
•

อสัง หาริ มทรัพ ย ที่ร อการขาย ณ ขณะนี้มีจํ า นวนประมาณ 65 หลัง โดยมี มู ลค า รวมทั้ ง สิ้ น ประมาณ 2.4
พันลานบาท

•

การประกอบกิจการของบริษัท ลิเจียง บันยันทรี โฮเท็ล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัท ไดรับผลกระทบ
อยางรุนแรงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย เชนเดียวกันกับผลกระทบที่บริษัทอื่นๆ เปนจํานวนมากไดรับ
เชนกัน
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•

การลงทุนในกองทุนบันยันทรี อินโดไชนา ฮอสพีทัลลิตี้ (Banyan Tree Indochina Hospitality Fund
(“กองทุนฯ”)
เหตุผลของบริษัทในการลงทุนในกองทุนฯ มีดังนี้

¾

¾

¾

¾

•
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•

เปนการกระจายการลงทุนไปยังสถานที่อื่นๆ ในภูมิภาคนอกเหนือจากภูเก็ต

•

ตนทุนที่ดินมีราคาต่ํา

•

รัฐบาลใหการสนับสนุนเปนอยางมาก ในรูปของการยกเวนภาษี การใหเงินอุดหนุนและการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน (เชน ถนนหนทาง ซึ่งรัฐบาลใหเงินอุดหนุนในการกอสราง)

•

เพื่อถายทอดความเชี่ยวชาญของบริษัทรวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจในโครงการที่ลงทุน โดยมี
ผูแทนของบริษัทอยูในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการการลงทุนถึงแมบริษัทจะมีสวนไดเสีย
ในกองทุนฯ เพียงรอยละ 5

•

บริษัทเปนผูใหบริการการบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในโครงการลากูนาเว และไดรับ
คาธรรมเนียมในการบริหารจัดการซึ่งจะทําใหกําไรของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น
สินทรัพยหลักของกองทุนฯ จะเปนโรงแรมรีสอรทครบวงจรที่จําลองมาจากลากูนา ภูเก็ต และตั้งอยูทาง
ชายผั่งตอนกลางของประเทศเวียดนาม
บริษัทคาดวาอัตราผลตอบแทนในการลงทุนในกองทุนฯ นี้จะอยูที่ประมาณรอยละ 30 ซึ่งเปนอัตรา
ผลตอบแทน ณ จุดกึ่งกลางของอัตราผลตอบแทนในการลงทุนที่อยูระหวางรอยละ 20 – 40 ที่เกิดจาก
การประมาณกําไร ณ วันสิ้นสุดอายุกองทุนฯ ซึ่งมีระยะเวลา 7 ป
การลงทุนทั้งหมดของบริษัทในกองทุนฯ มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 16 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ
550 ลานบาท ซึ่งจะเปนการลงทุนตลอดระยะเวลา 4 ป หรือประมาณ 130 ลานบาทตอป ทั้งนี้ บริษัท
ไดลงทุนในกองทุนฯ นี้แลวประมาณ 44 ลานบาทตามที่ปรากฎในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

มาตรการของบริษัทในการแกไขปญหาในการดําเนินงานที่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเมือง ณ ขณะนี้ จะ
เปนดังนี้
¾

ในระดับมหภาค บริษัทจะใชมาตรการการกระจายการลงทุนไปยังสถานที่อื่นๆ ในภูมิภาค โดยจะใชแหลง
เงินทุนที่ไดจากการขายทรัพยสินของบริษัทในการกระจายการลงทุนนี้
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¾
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ในระดับจุลภาค บริษัทจะใชมาตรการการลดคาใชจาย ซึ่งจะดําเนินการใชมาตรการนี้อยางเรงดวนโดย
ทันที เมื่อสถานการณทางเศรษฐกิจมีความเลวรายมากขึ้น เชนเดียวกันกับที่บริษัทไดดําเนินการใช
มาตรการนี้แลวในอดีต

•

การลดลงของมูลคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ประมาณ 2.3 พันลานบาท สวนใหญเปนผลจากการลดลงของ
มูลคาทรัพยสินที่เกิดจากการตีราคาอาคารโรงแรมตามมาตรฐานการบัญชีใหม ซึ่งใหตีราคาโดยใชเกณฑ
มูลคาตนทุนทดแทนสุทธิ แทนที่จะใชเกณฑรายไดซึ่งเปนเกณฑที่ใชในการตีราคาแตเดิมเมื่อป 2550 ทั้งนี้
การตีราคากระทําโดยบริษัทผูประเมินราคาอิสระที่เปนมืออาชีพ

•

โรงแรมในลากูนา ภูเก็ต มีผลประกอบกิจการที่ดีในไตรมาสแรก โดยมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยในไตรมาสแรกที่
รอยละ 82 อัตราการเขาพักในเดือนเมษายนอยูที่รอยละ 70 – 80 อัตราการเขาพักในชวงนอกฤดูกาลการ
ทองเที่ยวในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน คาดวาจะอยูที่ประมาณรอยละ 40 – 50 ซึ่งเปนการคาดการณ
จากปริมาณการจองหองพักที่ไดบันทึกการจองไวแลว ในชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยว บริษัทจะมุงเนนไปยังกลุม
ลูกคาในตลาดภูมิภาคซึ่งเปนตลาดที่มีเที่ยวบินที่บินตรงมายังภูเก็ต รวมทั้งดึงดูดธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา
และการจัดกิจกรรมของบริษัทตางๆ ที่สามารถยายการจัดประชุมจากกรุงเทพฯ มายังภูเก็ต จากผลกระทบที่
ไดรับจากสภาวการณทางการเมืองในกรุงเทพฯ

•

ในปที่มีสภาวการณปกติ จุดคุมทุนอัตราการเขาพักของโรงแรมทั้งหมดในลากูนา ภูเก็ต อยูที่รอยละ 20 – 25
ผลจากความสําเร็จในการประกอบกิจการโรงแรมในลากูนา ภูเก็ต ในไตรมาสแรกซึ่งเปนไตรมาสแรกที่ดีที่สุด
เปนอันดับ 2 ในประวัติการดําเนินงานของโรงแรมในลากูนา ภูเก็ต ทําใหจุดคุมทุนอัตราการเขาพักในไตรมาส
ที่เหลือคาดวาจะอยูที่ประมาณรอยละ 15 -20

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามอีก ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระนี้ ดังนี้
มติ

ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมั ติ ง บดุ ล ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2552 และ งบกํ า ไรขาดทุ น ของบริษั ท สํา หรับ ปสิ้ น สุ ด
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2552 ซึ่ ง ผ า นการตรวจสอบจากผูส อบบัญ ชี พรอ มรายงานผู ส อบบั ญ ชี โดยมี
รายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้
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ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

y

อนุมัติ
y ไมอนุมัติ
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

129,233,533
129,233,533

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1,500
129,235,033

y

100.00%
0.00%
100.00%

หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผล
นายสุรพล รายงานตอที่ประชุมวา จากผลการดําเนินงานในรอบป 2552 ที่ผานมา บริษัทมีกําไรสุทธิทั้งสิ้น 133
ลานบาท ตามที่ปรากฎในงบการเงินรวมของบริษัท เมื่อพิจารณาจากกําไรสุทธิดังกลาวประกอบกับแผนการขยาย
งานและขอตกลงในการชําระหนี้ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2553 จัดสรรเงินกําไรสะสม สําหรับงวดปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนดังนี้
ก) ทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 14,968,739.00 บาทเพื่อใหทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทมีจํานวนไม
นอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ข) เงินปนผลจายใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.50 บาทตอหุน สําหรับ 166,682,701 หุน รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น
83,341,350.50 บาท
ค) เงินกําไรสะสมที่เหลือ ใหเปนเงินกําไรสะสมตอไป
นายสุรพล แจงที่ประชุมวา บริษัทจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ
บริษัท ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ซึ่งเปนวันที่คณะกรรมการกําหนดใหเปนวันกําหนดรายชื่อ (Record Date) ที่มี
สิทธิรับเงินปนผล และกําหนดใหวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อใหรวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
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ทั้งนี้ เงินปนผลที่เสนอใหจายสําหรับงวดปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังกลาวสอดคลองกับนโยบาย
การจายเงินปนผลของบริษัทและคิดเปนสัดสวนรอยละ 62 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม
นายสุรพล ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังนี้
•

นายเอ็ดดี้ ซี ฮอง เลียง (Mr. Eddy See Hong Liang) ผูรับมอบฉันทะที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัท บันยัน ทรี
โฮลดิ้งส จํากัด (Banyan Tree Holdings Limited) บริษัท บันยัน ทรี รีสอรท แอนด สปา (ไทยแลนด) จํากัด
(Banyan Tree Resorts & Spas (Thailand) Co., Ltd.) และ บริษัทหลักทรัพย กิม เอ็ง จํากัด (Kim Eng
Securities Pte. Ltd.) (ถือหุนของบริษัทเพื่อและในนามของบริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด รีสอรท จํากัด
(Banyan Tree Hotels & Resorts Pte Ltd.)) เสนอที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในอัตรา
2.20 บาทตอหุน แทนที่อัตรา 0.50 บาทตอหุนที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท อัตราเงินปนผลที่ 2.20 บาท
ตอหุนที่เสนอนี้เปนอัตราเดียวกันกับอัตราเงินปนผลที่จายใหแกผูถือหุนในปที่ผานมา

•

อัตราเงินปนผลที่ 2.20 บาทตอหุนที่เสนอไมมีผลกระทบตอกระแสเงินสดของบริษัท ทั้งนี้มาจากสถานะของ
เงินสดและวงเงินสินเชื่อเงินสดที่มีอยูของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของไตรมาสแรกของป 2553 ซึ่งมีจํานวนที่เพียง
พอที่จะจายเงินปนผลในอัตราที่สูงขึ้นได

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอ ซักถามอีก ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระนี้ ดังนี้
มติ

ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติ การจัดสรรเงิน กําไรสะสม สํา หรับงวดปสิ้น สุด ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2552 และการ
จายเงินปนผลในอัตรา 2.20 บาทตอหุน โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้
ผลการนับคะแนน

y อนุมัติ
y ไมอนุมัติ

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
y งดออกเสียง

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง *
99,773,507
99,773,507

100.00%
0.00%
100.00%

99,773,507

หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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พิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท
วาระที่ 5.1

พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการทีถ่ ึงกําหนดออกตามวาระ

นายสุรพล แจงใหที่ประชุมทราบวา ขอบังคับบริษัทขอที่ 13 กําหนดวา ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ไมใหใชคะแนนเสียงแบบสะสมและผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง และขอบังคับบริษัท
ขอที่ 14 กําหนดวา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนอัตรา 1 ใน 3 และ
กรรมการที่ออกจากตําแหนงไปนั้นอาจไดรับเลือกตั้งเขามาเปนกรรมการใหมได โดยในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2553 นี้ มีกรรมการที่ถึงกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ทาน ไดแก
1) นายสุรพล สุปรัชญา

กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร

2) นายไมเคิล รามอน ไอลิ่ง

กรรมการ และกรรมการผูจัดการ

3) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

4) นายสตีฟเฟน เมอรเรย สมอลล

กรรมการ

ทั้งนี้ ประวัติโดยยอของกรรมการที่ถึงกําหนดออกตามวาระทั้ง 4 ทาน ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3 ของหนังสือ
นัดประชุม
นายสุรพล แจงที่ประชุมวา จากประสบการณ ความรู และ การอุทิศตนของกรรมการซึ่งถึงกําหนดออกตามวาระ
ใหแกบริษัทที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 อนุมัติการ
เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีก
วาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
นายสุรพล ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถาม
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระนี้ ดังนี้
มติ

ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ
เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ทาน (นายสุรพล สุปรัชญา นายไมเคิล
รามอน ไอลิ่ง ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ และ นายสตีฟเฟน เมอรเรย สมอลล) กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553
บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

หนา 12/16

1) นายสุรพล สุปรัชญา
ผลการนับคะแนน
อนุมัติ
y ไมอนุมัติ
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
y

คะแนนเสียง *
129,223,933 100.00%
0.00%
129,223,933 100.00%

งดออกเสียง
2,000
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 129,225,933

y

2) นายไมเคิล รามอน ไอลิ่ง
ผลการนับคะแนน
อนุมัติ
y ไมอนุมัติ
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
y

คะแนนเสียง *
129,223,933
129,223,933

100.00%
0.00%
100.00%

งดออกเสียง
2,000
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 129,225,933

y

3)

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ
ผลการนับคะแนน
อนุมัติ
y ไมอนุมัติ
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
y

คะแนนเสียง *
129,223,933
129,223,933

งดออกเสียง
2,000
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 129,225,933

y

100.00%
0.00%
100.00%
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4) นายสตีฟเฟน เมอรเรย สมอลล
ผลการนับคะแนน
อนุมัติ
y ไมอนุมัติ
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
y

คะแนนเสียง *
129,223,933
129,223,933

100.00%
0.00%
100.00%

งดออกเสียง
2,000
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 129,225,933

y

หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5.2

คาตอบแทนสําหรับกรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการ
ที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่ดํารง
ตําแหนงในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

นายสุ ร พล แจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 อนุมัติใหเพิ่มวงเงินคาตอบแทน
กรรมการ อีก 200,000 บาทหรือประมาณรอยละ 2 เปนในวงเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 9.60 ลานบาทตอป ทั้งนี้ โดยให
มีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 เปนตนไป และเปนเชนนี้ตลอดไปในแตละป จนกวาที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทจะ
มีมติเปนอยางอื่น และมอบอํานาจใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ในการกําหนดรายละเอียดและ
คาตอบแทนที่จะจายใหแกกรรมการบริษัทแตละทาน กรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง และ/หรือ ในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแตละทาน ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร
อนึ่ง วงเงินคาตอบแทนที่เสนอดังกลาวขางตน เปนวงเงินคาตอบแทนสําหรับกรรมการทุกทานซึ่งดํารงตําแหนงใน
คณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกทานซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการทุกทานซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
นายสุรพล ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และแตไมมีผูถือหุนซักถาม
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระนี้ ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553
บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

มติ

หนา 14/16

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมน อยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือ หุนและ
ผูรั บ มอบฉัน ทะซึ่ ง มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนอนุ มั ติ ใ ห เพิ่ ม วงเงิน ค า ตอบแทนสํ า หรั บ
กรรมการทุ ก ท า นที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ในคณะกรรมการบริ ษั ท กรรมการทุ ก ท า นที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ใน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการทุกทานที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนอีก 200,000 บาทหรือประมาณรอยละ 2 เปนในวงเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน
9.60 ลานบาทตอป ทั้งนี้ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 เปนตนไป และเปนเชนนี้ตลอดไปใน
แตละป จนกวาที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทจะมีมติเปนอยางอื่น และมอบอํานาจใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริษัท ในการกําหนดรายละเอียดและคาตอบแทนที่จะจายใหแกกรรมการบริษัทแตละทาน
กรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ในคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนแตละทาน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดของ
ผลการนับคะแนน ดังนี้
ผลการนับคะแนน

y
y
y

อนุมัติ
ไมอนุมัติ
งดออกเสียง

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง *
128,113,383
14,950
1,500

99.99%
0.01%
0.00%

128,129,833

100.00%

หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในการกําหนดคาตอบแทนใดๆ ที่จะจายใหแก
กรรมการ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการแตงตัง้ ผูสอบบัญชี และการกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับป 2553
นายสุรพล แจงตอที่ประชุมวา จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3182 และ/หรือ นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวสุมาลี
รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 ของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัท สําหรับป 2553 โดยกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับป 2553 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 860,000 บาท ทั้งนี้
ประวัติโดยยอของผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานแลว ปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 6 ของหนังสือ
นัดประชุม

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553
บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

หนา 15/16

นายสุรพล ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังนี้
•

คาสอบบัญชีจํานวน 860,000 บาท เปนคาสอบบัญชีของบริษัทเทานั้น คาสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย
ทั้งหมดที่สอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด มีจํานวนทั้งสิ้น 6.6 ลาน
บาท

•

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทรวม 4 ป ซึ่งยังคงสอดคลองกับหลักเกณฑ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งกําหนดใหสามารถแตงตั้งผูสอบบัญชี
คนเดิมใหทําหนาที่ผูสอบบัญชีไดไมเกิน 5 รอบปบัญชีติดตอกัน

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามอีก ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระนี้ ดังนี้
มติ

ที่ป ระชุ มมี ม ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุ น และผูรั บ มอบฉัน ทะซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับป 2553 ตามรายละเอียด
ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

y

อนุมัติ
y ไมอนุมัติ
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

129,217,933
6,700
129,224,633

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8,100
129,232,733

y

99.99%
0.01%
100.00%

หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถามี
นายสุ รพล ได สอบถามผูถื อ หุ น ว า มีผู ถือ หุน ทา นใดประสงคจ ะเสนอเรื่อ งอื่ น ใดเข า สูที่ ป ระชุ มหรือ ไม แตไ ม มี
ผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นใดเขาสูที่ประชุมอีก

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553
บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

หนา 16/16

นายสุรพล ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในเรื่องอื่นๆ และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังนี้
•

ตามมาตรฐานการบั ญ ชี บริ ษั ท ต อ งทํ า การประเมิ น ราคาทรั พ ยสิ น ทุก ๆ 3 ป การประเมิ น ราคาทรั พ ย สิ น
ครั้งลาสุดในสวนของอาคารโรงแรมกระทําในเดือนพฤศจิกายน 2552

หลังจากไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม และเสนอเรื่องอื่นใดตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก นายสุรพล ไดสงที่ประชุม
กลับใหประธานฯ ที่ประชุม
ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่มาประชุม และกลาวปดประชุม

ปดประชุมเวลา 16.02 น.

โฮ กวงปง
(นายโฮ กวงปง)
ประธานที่ประชุม

ศิริวรรณ สกุลคีรีวัฒน
(นางสาวศิริวรรณ สกุลคีรีวัฒน)
ผูบันทึกการประชุม

